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Santiago de Compostela
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19:00 h.  Benvida e apertura do acto

19:02 h.  Semblanza “Ángeles Alvariño”
      Dona María José Leira Ambrós

Licenciada en Ciencias Naturais e Sobriña
de Ángeles Alvariño

19:20 h.  Conferencia “Ángeles Alvariño González (1916-2005):  
      La primera Oceanógrafa Gallega”

Dr. D. Juan Pérez de Rubín y Feigl
Investigador Titular
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
C.O. de Málaga

19:50 h.  Intervención do Presidente da Real Academia
Galega de Ciencias
Prof. Dr. Miguel Ángel Ríos Fernández

19:55 h.  Peche do acto polo Presidente da Xunta de Galicia
Sr. D. Alberto Núñez Feijóo
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Nace en Serantes (Ferrol) o 3 de Outubro de 1916. A súa formación básica inicíase 
en diversos colexios de Ferrol e continúa en Santiago de Compostela, en cuxa uni-
versidade realiza o Bacharelato Universitario en Ciencias e Letras, presentando 
en 1933 as disertacións “Insectos sociales” e “Las mujeres en el Quijote”, respec-
tivamente.

En 1934 inicia os estudos de Ciencias Naturais na Universidade de Madrid, estu-
dos que vense interrompidos pola Guerra Civil.

En 1940 cásase co Capitán da Mariña de Guerra Española, D. Eugenio Leira Man-
so, Caballero de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, matrimonio do que 
en 1942 nacerá a súa filla Ángeles, que máis tarde habería de ser Arquitecta en 
Estados Unidos.

Finalizada a Guerra Civil, continúa os seus estudos na Universidade de Madrid, na 
que realiza un Máster en Ciencias Naturais en 1941. En 1951 obtén o Certificado 
de Doutorado en Psicoloxía Experimental, Química Analítica e Ecoloxía Vexetal. 
En 1967 obtén o Doutorado en Ciencias pola Universidade de Madrid, coa tese 
“Los Quetognatos del Atlántico. Distribución y Notas Esenciales de Sistemática”.

Entre 1941 e 1948 inicia a súa actividade laboral, dando clases de diversas mate-
rias en Colexios de Ferrol.

A súa andaina como oceanógrafa iníciase coa súa incorporación, en 1950, ao Ins-
tituto Español de Oceanografía no Centro Costeiro de Vigo, onde se rexistran as 
súas primeiras publicacións. Dende alí, en 1953, consegue unha axuda do British 

Council para  desprazarse  ao Laboratorio Mariño de Plymouth (Inglaterra), onde 
realiza investigacións sobre zooplancto baixo a dirección de Sir Frederick Russell. 
Alí iníciase Alvariño no estudo de varios grupos de predadores zooplanctónicos 
e no ictioplancto. En 1956, financiada pola Comisión Fulbright, continúa a súa 
formación oceanográfica na Woods Hole Oceanographic Institution de Massa-
chusetts, esta vez tutelada pola zooplanctóloga Dra. Mary Sears.

De 1958, por recomendación da Dra. Sears, incorpórase como investigadora ao 
Marine Life Research Group of  Scripps Institution of Oceanography na Universi-
dade de San Diego (California), onde permanece ata 1970, estudando miles de 
mostras planctónicas obtidas nos Océanos Atlántico, Pacífico e Índico e as reper-
cusións no plancto, correntes e dinámica oceánica do gran “El Niño 1957-1959”. 
Finalmente, en 1970, incorporouse ao prestixioso Instituto de Investigación, o  
National Oceanic and Atmospheric Administration, Fisheries Oceanigraphic Cen-
ter, onde continuando co seu interese na sistemática dos depredadores de planc-
to, dedica esforzos á interpretación da abundancia, distribución e mortalidade do 
ictioplancto, colaborando cos Dres. Elbert Ahlstrom, Reuben Lasker e Longhurst. 
Tras xubilarse pasou á categoría de Científica Emérita no 1987, e puido continuar 
coas súas investigacións. Tamén se interesou polas históricas expedicións cientí-
ficas españolas, sobre as que publicou un libro (España e a primeira expedición 
científica oceánica, 1789-1794). Falece en La Jolla (California) o 29 de Maio de 
2005.

Oceanógrafa recoñecida internacionalmente, publica un centenar de traballos en 
revistas de prestixio e descobre 22 novas especies de zooplancto, dúas das cales 
levan o seu nome. É a primeira muller investigadora que participa nunha campa-
ña oceanográfica nun barco británico. Un talento galego que, en tempos difíciles, 
soubo buscar un lugar na investigación oceanográfica mundial. Todo un exemplo 
de vocación e esforzo.

O seu legado científico e persoal volveu a nosa terra, cedido ao Arquivo Munici-
pal da Coruña. Foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia en 1993, a Univer-
sidade da Coruña dedicoulle a Semana da Ciencia en 2005 e o Concello de Ferrol 
rendeulle unha homenaxe no Campus de Esteiro en 2007. Por outra parte, o 24 
de Febreiro de 2012, o IEO  botou en Vigo un novo  barco oceanográfico co nome 
Angeles Alvariño.

A Real Academia Galega de Ciencias, a Comunidade científica e a Sociedade gale-
ga réndenlle tributo público como científica Galega do ano 2015.

ÁNGELES ALVARIÑO GONZÁLEZ


